
 
 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 تقبله هللا “ أبو خالد”غزوة الدكتور 

 ريف حلب -اقتحام كتيبت الصواريخ 

 233رقم البٌان: 

 هـ 3311ذوالقعدة   92التارٌخ: 

 م 21-21-3123

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمد وآلو وصحبو أجمعين، وبعد:

 1021-20-21الواقعة على طريق الباب القديم، ودامت الغزوة من مساء يووم الويومويو :“ 606”لقد مّن اهلل على عباده المجاىدين بغزوة اقتحام لكتيبة الصواريخ 
م وقد كانت لجبهة النصرة القيادة والتيطيط وبمشاركة حركوة الوروجور ايةوالمويوة 1021-20-21ولغاية صباح يوم الجمعة: 

 وبالقيادة الميدانية لمجموعة المهاجرين الشيشانين.

 تراصيل الغزوة:

بعد رصد ومراقبة للكتيبة على مدار أكثر من شهر وعلى ضوء معلومات استخباراتية وردتنا من داخل الكتيبة تػيػيػد بػوعػود عػدد قػلػيػل 
/ املتواعدة على طريق الباب القدمي  عػنػد قػريػة الػطػعػا ػة والػ  قػد 606/ عندي، قرر القادة يف عبهة النصرة التخطيط لغزو كتيبة الصواريخ /00من عند العدو النصريي يقدر بػ /

حػلػب بػقػريػة الػبػاب  الػطػريػق الػذي  ينػةسببت الذعر بني أىايل املنطقة اجملاورين للكتيبة، وحبسب موقعها اجلغرايف حيت أهنا تقع على ىضبة مطلة على الشارع الرئيسي الواصل مد
تستخدمو سيارات اإلسعاؼ لتسعف اجلرحى من اجملاىدين واملد يني من مػديػنػة حػلػب شا املشػايف يف قػريػة الػبػاب   عػقػد كػاف الػعػدو 

 النصريي يستهدؼ سيارات اإلسعاؼ وغريىا من سيارات مد يني وجماىدين .

/ 3/ عن يسار الكتيبة ، احملور رقم /2/ على ميني الكتيبة ، احملور رقم /1مت التخطيط القتحاـ الكتيبة على ثالثة حماور : احملوري رقم /
 احملور األمامي على الباب الرئيسي للكتيبة.

/ األمػامػي عػقػدر ا  أف تػنػكػشػف عػتاعػعػت ومت تػعػزيػز الػنػقػطػة 1تقدمت سرية من سرايا اجلبهة لتتسلل شا الكتيبة عػلػى احملػور رقػم /
مبجموعتني القتحاـ الباب الرئيسي بإسناد من سرية املدععية بعد شعطاء شحداثيات اهلدؼ للسرية لدؾ الكتيبة بقذائف اهلاوف، وبيضل 
ا  عقد التقت اجملموعتاف على الباب الرئيسي وقاموا بقتل العناصر الثالثة والسػيػطػرة عػلػى املػدعػع الػرشػاط وتػامػني خػط شمػداد لػداخػل 
الكتيبة عرب الباب الرئيسي، ومن مث متت السيطرة على قيادة الكتيبة والساحة الرئيسيػة،  وكػل ىػذا قػت قصػف مػن الػطػائػرات ا ػربػيػة 

مم تقدمت سرايا اجملاىدين لتكمل متشيط الكتيبػة والػغػرؼ 23واملروحية، وبعد السيطرة على قيادة الكتيبة والساحة الرئيسية ومداعع الػ 
يف القسم الثاين من املنطقة حىت وصلوا شا الرادارات وبعدىا الساتر التايب يف آخر الكتيػبػة ووعػدوا عػلػى طػرؼ السػاتػر اضػارعػي بػعػ  
األلبسة  مشاغ  وبواريد كالشنكوؼ وخمازف مرمية بعد ىروب ضباط وعساكر النصريية ومت غنمها وحينها أعلن الػقػادة السػيػطػرة الػكػامػلػة 

 على الكتيبة.

 السيطرة على الكتيبة من قبل المجاهدين

 السيطرة على الكتيبة من قبل المجاهدين

 السيطرة على مدفع رشاش من قبل المجاهدين

 اجتماع المجاهدين  للتخطيط لعملية



 

 “616”اقتحام كتيبة الصواريخ 

 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

ضػلػو تػعػاا، حػيػق مت حػرؽ كػل بػيػ املرحلة األخرية: غنم كل ماميكن غنمو وختريب كل ما ميكن أف يستخدمو العدو إلعادة تاىيل الكتيبة أو استخدامها ضد املسلمػني، ومت للػ 
 ريخ.صوااضياـ واملكاتب والغرؼ واملهاعع واملستودعات بعد غنمها، ومت حرؽ مجيع اآلليات والرادارات الثا وية ومت تيخيخ الرادار الرئيسي وال

 

 

 

 

 ومن عضل ا  و عمو ال  ينبغي أف حندث هبا :

يػبػة عػإهنػا ال تصػيػب أحػد بػال  شال قػر  كا ت املعركة قت عنح الظالـ وكاف الطرياف ا ريب يضرب أي ضوء يراه، ولكن قذائيهم  الرباميل  وضرباهتم شما أهنػا بػعػيػدة أو شلا كػا ػت
و  ػزلػت عػلػى  -اسػيػلػت–ض صلبة أر  بع  الغبار أو التاب، وقد  زلت قذيية ىاوف يف الساحة الرئيسية قرب جتمع اجملاىدين، لكن ا  سلم علم تنيجر  رغم أهنا قد  زلت على

 الصاعق و عيها كل أسباب اال يجار  

ال يػعػلػم عػنػود   –عنا للطرياف ولكن كشاوبعد السيطرة على الكتيبة أقمنا الصالة يف الساحة الرئيسية ومل  كن قد ا تهينا بعد من سحب الغنائم وكا ت اضشية من طلوع اليجر وا 
 مت، ست ا  بو اجملاىدين ومت سحب كل الذخرية و   اليضل وحده. 00عمع ا شقاؽ أوؿ اليجر تغطت الكتيبة بضباب مسي  ال ميكن أف تر  أكثر من  –رب  شال ىو 

 

 

 

 
 ضباب سميك  قذيفة هاون للعدو لم تنفجر أحمد زيدان يغطي العملية بإذن من المجاهدين

 حرق أجهزة الرادار بعض الغنائم حرق أجهزة الرادار


